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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.   

إىل يوم  كثريا  تسليماهلل رب العاملني والصالة والسالم على نبّينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم احلمد
 الدين.

 أّما بعد:

فاملعذرة كانت هناك مشكلة يف الشبكة، ومل نستطع إصالحها إال يف هذه اللحظة، ونسأل اهلل أن 
مجيعا. يسددنانا وإياكم وأن نيعي  

وعلى هذا فإنّنا سنعقد الدرس وال داعي إىل إرسال األسئلة أو إشغال أنفسكم بإرساهلا، وإذا كانت 
هناك أسئلة مهمة فإّّنا ترجأ إن شاء اهلل تعاىل يف الدرس القادم، وجياب عنها مع أسئلة ذلك الدرس 

 إن شاء اهلل تعاىل.

َصنِِّف 
ُ

من  وانتهينا-تعاىلرمحه اهلل –وقد تكلمنا يف الدرس املاضي عن طرف مما يتعلق بكالم امل
تسليما كثيرا[ وسلم]:قولهاملقدمة إىل   

:-رمحه اهلل تعاىل –قال   

بعد: فإّن التصانيف في اصطالح أهل الحديث قد كثرت وُبِسطت وُاْخُتِصرت، فسألني  ]أما
بعض اإلخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله؛ رجاء االندراج في تلك 

.المسالك فأقول:[  

لنا ها هنا مسألتني اثنتني:ذكر ، وقد -اهلل تعاىل  رمحه-هذاما قاله املصنف   

المسألة األولى: مسألة التصنيف يف احلديث وذِكر أنواعها، والعلماء – رمحهم اهلل تعاىل– صنفوا يف 
 رمحه-مجيع أنواع العلوم بعد أن كانت العلوم مستقرة يف نفوس السلف كما تقدم معنا، فبنّي احلافظ 

بعد قوله: –اهلل تعاىل   
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واليت هي مبعىن: االنتقال من شيء إىل شيء.]أما بعد[  

لتصانيف[]فإن ا  

بني لنا بأّن التصانيف، والتصانيف: مجع مصنَّف، والقول يف التصنيف أبلغ من القول يف التأليف؛ 
 ألّن التأليف مجع وأّما التصنيف فإنّه ابتكار.

.أي: ما اصطلحوا عليه، وجرى عليه اصطالحهم؛ في اصطالح أهل الحديث[]: قال  

، وقد تكلم -جّل وعال -وهذه التصانيف كما هو معلوم كثرية ال حيصيها إال اهلل ] قد كثرت[
املوضع، وذكر أّن أّول من صنف يف ذلك) القاضي أبو هذايف شرحه على  -رمحه اهلل تعاىل-احلافظ 

مبعىن أّن  ،نفرادواالجلمع هرمزي(إىل آخر كالمه، وهذه األوَّلية إّّنا يراد هبا األْوَلوِيَّة يف االرامحممد 
الرامهرمزي ومن جاء بعده ممن ذكرهم احلافظ ابن حجر صنفوا يف هذا العلم اختصاصا، وإال فقد 

ضوها، كما فعل ذلك لوم املصطلح؛ لكنهم مل يفردوها و صّنف قبلهم أئمة وذكروا أنواعا من ع ميحِّ
احلسني مسلم بن أبو ام يف كتاب) الرسالة(، وكما فعله أيضا اإلم -رمحه اهلل تعاىل -اإلمام الشافعي

كتابه )التمييز(، مجلة من  يف مقدمة صحيحه، وكما أودع  -رمحه اهلل -احلجاج النيسابوري القشريي
حجر هي وهكذا إذا نظرت إىل كتب غريهم من األئمة، فاملرحلة اليت يتحدث عنها احلافظ ابن 

ضوّنا يف علم املصطلح، فيذكرون مبعىن أّّنم يصنفون هذه املصنفات وميَحِّ  التصنيف،مرحلة اإلفراد يف 
ِصنف 

ُ
أّن هذه التصانيف قد كثرت، -رمحه اهلل تعاىل -مسائل املصطلح وأبوابه وأفراده، وملا ذكر امل

:قسمها إىل قسمني، فقال  

أنواع التصنيف عند أهل أكثر فذكر هذين النوعني من التصنيف، ومها ]وُبسطت و اختصرت[
هذا مأخوذ من البسط وهو السعة، :" بسطت"احلديث، وهناك نوع ثالث وهو: التوسط، فقوله 

يعين أّن هذه الكتب "واختصرت":مبعىن أّّنم صنفوا كتبا واسعة بسطت القوَل يف علم املصطلح،
ف مها مثرة العلم؛ ألّن هذان النوعان من التصني ما قل لفظه و كثر معناه، وخمتصرة؛ واملختصر هو: 
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االختصار يُِعينك على احلفظ، والبسط يعينك على الفهم، فالعلماء صنفوا املختصرات ألجل حفظها 
وضبطها وفهمها، و صنفوا املطوالت ألجل مزيد الفهم و التعرف على ما مل يذكر يف ذلك املختصر، 

ا ذكره احلافظ ابن حجر من التسلسل فهم صنفوا يف هذه األنواع كلها، وال حاجة بنا إىل أن نذكر م
ألّن هذا شيء واضح ومعلوم، مبعىن أّن هذه املصنفات وما وجهه  احلديث،لتصنيف يف علوم يف ا

.-رمحه اهلل تعاىل-إليها احلافظ من النقد يف )النزهة( حيتاج أن ندرس النزهة وأن نعلِّق على ما ذكره   

ديث،ومسألة أنواع التصنيف فيه.هاتان مها املسألتان: مسألة التصنيف يف احل  

:-رمحه اهلل -مث قال   

]فسألني بعض اإلخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء االندارج في تلك 
 المسالك[.

التصنيف عند أهل العلم كثرية، أحيانا تكون من جهة  والبواعث علىوهذا يسمى بسبب التصنيف، 
أنفسهم، فيحتاج أن يشرح هذا الكتاب وأن يصنف يف هذا العلم، وأحيانا تكون من مشورة من 

كون بطلب من طالهبم ومن ، وأحيانا تواسحاق-اهلل  رمحه-البخاريبعض شيوخهم كما حصل مع 
ألجل أن يتعرفوا على أقواهلم أو آرائهم، أو أن يتقنوا هذا العلم؛ ألّّنم من أهل  دوّنم،هو 

يف املنت وال يف الشرح من هم البعض هؤالء،  ال-تعاىلاهلل  رمحه-املصنفاالختصاص فيه، ومل يبني 
 وليست هناك حاجة داعية إىل معرفتهم.

ريد احلافظ بن حجر أن يبني لك أنه وهذا نوع من االعتذار، ي" أن ألخص له المهم من ذلك":قال
مل يذكر يف هذا املنت مجيع ما يتعلق هبذا العلم، وإّّنا ذكر املهم من ذلك، فإن فات شيء فإنّه يرجع 

 إىل هذه املعذرة وإىل هذا االعتذار، وال بد أن يفوت وخصوصا وهذا الكتاب خمتصر.

أجبته إىل ما سأل وطلب."فأجبته إلى سؤاله رجاء" :قال  
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اليت سلكها املصنفون يف علوم احلديث والذين تكلم ندراج في تلك المسالك"" رجاء اإلاذا  قال:مل
أول هذه الرسالة.  يف-تعاىلرمحه اهلل -عنهم  

يُ ْلحقه باملقبولني اّلذين  أن-وعالجّل –يعين الدخول يف تلك املسالك، هو يسأل اهلل اإلندراج: 
مصّنفاهتم.صّنفوا يف هذا العلم، واشتهرت   

وهذا شروع منه يف املقصود."فأقول": قال:  

]فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بال عدد معّين أو مع حصر بما فوق اثنين أو بهما أو  
[:بواحد  

كما ذكرته لك سابقا، يرجع إليه بالنشر ليتكلم على كل نوع مما يتقدم هذا الذي هو يسّمى بالّلف    
القسم الذي ذكره، فيقول بأّن اخلرب ينقسم إىل أقسام، هذه األقسام جمملها باإلحالة إليه، إىل هذا 

 راجع إىل قسمني: وهي أّن اخلرب إما أن يكون:

متواترًا، وإما أن يكون:-  

آحاًدا. -  

وهذا التقسيم قال بعض أهل العلم بأنّه مل يكن معروفاً عن السلف، وإّن أول من ذكر هذا التقسيم 
هو: إبراهيم بن إمساعيل بن علّية وكان َجْهِمّياً شيطانًا كما وصفه الذهيّب، وصنوه األصّم عبد الرمحن 

ب يف كالمهم، لكن بن كيسان األصم ، لكن هذا ُيشِكل عليه أن اخلرب وتقسيمه معروف عند العر 
ينبغي أن يقال إّّنم هم أول من أدخل هذا فيما يتعّلق بعلم احلديث من أجل أن يرّدوا أحاديث 

اآلحاد لعدم إفادهتا العلم بزعمهم كما سيأيت، ويرّدوا أحاديث التواتر ألّّنا حمتملة للتأويل، وعلى كّل 
الذي هو قسيم اإلنشاء الذي هو الطلب، ألّن اخلرب  ،اخلربحال هذه املسألة األوىل، وهي: تقسيم 

البّد أن يكتنفه إّما الصدق و إّما الكذب؛ إّما أن يكون صدقاً وإّما أن يكون كذباً، واخلرب املراد به 
مع مجهور أهل العلم الذين يقولون بالرتادف  -رمحه اهلل تعاىل–هنا احلديث، ألّن املصّنف 
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 هو احلديث واحلديث هو اخلرب، هذا من الناحية االصطالحي بني اخلرب وبني احلديث، فاخلرب
أّما من الناحية اللغوية فإّن بينهما فرقاً كما هو معلوم، وعند بعض أهل العلم جيعلون  ،االصطالحية

، واخلرب مبا جاء -َصلَّٰى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اخلرب أعّم من احلديث، وخيّصون احلديث مبا ورد عن النيّب  
 عن غريه .

إذا عرفنا اآلن املسألة الثانية وهي من جهة اخلرب واحلديث، يقال لّلذي شأنه اخلرب أو ُنِسب إىل اخلرب ف
ّل استعمال النسبة عند العلماء يف كتب "باألخباري"، والذي نسب إىل احلديث باحملّدث، وهلذا يقِ 

: فالن األخباري، وعندما يذكرون ألقاب احملدثني ال يذكرون لقب ألّّنم يقولون احلديث والّرجال
مسألة اصطالحية، يبقى عندنا فيما يتعّلق باملسألة املتقّدمة وهي التقسيم، أن   األخباري، واملسألة

 كثريين من أهل العلم يذكرون التواتر يف كتبهم واآلحاد أيضاً:

َرمِحَُه اهلل -واإلمام البخاري   ق باآلحاد يف كتاب "الّرسالة"،ما يتعلّ  ذكر-اهللَرمِحَُه -فاإلمام الشافعي  
 -َرمِحَُه اهلل تعاىل-مسلم  كتاباً يف صحيحه مسّاه كتاب "اآلحاد" وهكذا من جاء بعدهم،  عقد-تعاىل

كما سيأيت معنا أيضا  َنّص على أّن أحاديث التأمني واجلهر هبا يف الصالة متواترة، وهذا سيأيت   
ه، ممّا يدّلك على أّن هذا االصطالح معروف عند احملّدثني وهلذا اعتذر احلافظ بن احلجر، الكالم علي

ألّن هذا ممّا انتقده القائلون بالتفريق بني منهج املتقدمني واملتأخرين، على أّن علماء املصطلح مثل 
ن مباحث احلافظ بن احلجر وابن الصالح واخلطيب أدخلوا هذا التواتر مع أنّه مبحث كالمي، م

املتكّلمني واملنطق، وهذا اإلطالق منهم ليس صحيحا، بل استعمله العلماء كما قلت لكم آنفاً،  
بأنّه أبْ َهم الشروط -تراجعون كالمه-اعتذر يف) النزهة (،  -َرمِحَُه اهلل تَ َعاىَل -واحلافظ بن احلجر 

ألنّه على هذه الكيفية ليس من ملاذا  ، قال :  -يعين يف )النخبة(-املتعّلقة باملتواتر يف األصل 
مباحث علم اإلسناد، إْذ علم اإلسناد يُبحث فيه عن صّحة احلديث أو ضعفه لُيعمل به أو ُيرتك من 

حيث صفات الّرجال وصيغ األداء، واملتواتر ال يُ ْبَحث عن رجاله بل جيب العمل به من غري حبث، 
بن الصالح يف كتاب "علوم احلديث"،  فإذاً  هذا كالم احلافظ بن احلجر وقد ذكر هذا أيًضا احلافظ

هلذا التقسيم، تقسيم اخلرب إىل متواتر وآحاد من هذه أو ،العلمم يعتذرون عن إدخاهلم هلذا عرفنا أّن
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الناحية اليت سبق الكالم عليها، وإالّ فإّن احلاجة داعية أيضاً إىل الكالم على ضبط الرواة، كما عّلق 
يف حاشيته على النزهة، فيحتاج النظر يف ضبطهم. -َرمْحَُة اهلل َعَليه-الشيخ ناصر األلباين   

ماهي الثمرة من تقسيم احلديث إىل متواتر وآحاد، اليت دلف هبا ودخل هبا فإذا عرفنا هذا يبقى معنا  
املتكّلمون على أهل السّنة واجلماعة من خالل هذين الِعْلَمنْي، من خالل علم املصطلح وعلم أصول 

ه الفق  

هي أّّنم يقولون بأن احلديث املتواتر يفيد العلم، بعد ذلك يقولون هو العلم النظري القائم على النظر 
واالستدالل، وال يقولون  بأنّه العلم اليقيين، يعين أكثرهم يقولون بأنه العلم النظري، وقليل الذين 

لّرد هلذا التقسيم، وهو الثمرة الناجتة يقولون بأنه العلم اليقيين، وكّل هذا هو الذي عىن به أهل العلم ا
عن هذا التقسيم، مبعىن أّن أحاديث التواتر، اليت هي أفراد قليلة جدا، عندهم على االصطالح تفيد 
العلم، وأحاديث اآلحاد ال تفيد إال الظّن، وهذا الظّن ال يغين من احلق شيئا عند املعتزلة واملتكّلمني 

وقد انربى هلم احلافظ أبو املظّفر السمعاين وعنه تلميذه األصفهاين  ،-نسأل اهلل العافية والسالمة-
يف) احلجة يف بيان احملجة(، السمعاين يف كتاب "االنتصار ألهل احلديث" ويف كتاب "قواطع األدلّة"، 

نّص على أّن القول بأّن أحاديث اآلحاد تفيد الظّن وال تفيد العلم هو قول املعتزلة واخلوارج والقدرية 
ة بالقرائن تفيد العلم، وهكذا وحكى اإلمجاع اجلهمية، و  على أّن أحاديث اآلحاد وخصوصا احمْلتَ فَّ

يف كتاب "مقدمة يف أصول التفسري  -رمحه اهلل تعاىل-حكى اإلمجاع احلافظ شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ال يُوجب :)وجميع المعتزلة والخوارج على أن خبر اآلحاد  -رمحه اهلل-" ، ويقول السمعاين 

واتّفقوا كّلهم في ، فيهأن يكون كذبا أو موهوما  العلم، ومعنى هذا عند جميعهم قد يمكن
 هذا(.

يتعّلق بعلم املصطلح، يعين أّّنم يريدون  فيماعرفنا ما هي الّثمرة من تقسيمهم وإدخاهلم هلذا الّتقسيم 
هو املفيد للّظّن، مث جيعلون العلم  أن يقولوا بأن احلديث املتواتر هو املفيد للعلم، واحلديث اآلحاد
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)العلم النظري( يعين الذي ال يتأهل له إال أهل النظر واالستدالل، الذين يرتّبون أمورا بعضها على 
 بعض.

بعض الكالم قد ال يكون مفهوما، وال يهمين أن تفهموه ألننا ال نريد أن نفهمه أصال، يكفينا أن 
ونقبله كما لو   قاله-وسلمصلى اهلل عليه -صحيح وأن النيب  هذا احلديث بأن-وجلعز -َنِدين اهلل 

، لكن ال مانع أن يتعرف طالب العلم على هذا -صلى اهلل عليه وسلم-كنا بني يدي رسول اهلل 
 املعىن. 

 احلافظ بن حجر هنا مل يذكر لنا ما هو املتواتر وال ما هي شروط املتواتر، فقال:

املتواتر.لكنه ذكر يف الشرح ما هي شروط هذا  اليقيني بشروطه[،]فاألول المتواتر المفيد للعلم   

ز عليه األئمة احلفاظ عند رواية  واحلَْْظ معي بأنه قال: املفيد للعلم اليقيين، فهذه هي أعظم ما كان يركِّ
األحاديث، فيجعلون املتواتر ما أفاد العلم ال ما رواه الكثرة، قد تقول يل هذا كالم غريب مل نسمعه 

كثري.ن قبل، أقول لك خذ الربهان واحلجة من تطبيقات بعض األئمة وهذا  م  

كما ذكرت لكم قبل قليل، ملا تكلم يف  األمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري القشريي  
كتاب )التمييز( على أحاديث اجلهر بالتأمني، وأحاديث اجلهر بالتأمني ال تصل إىل حد التواتر 

لى أقل أنواع العدد، وكثري منها ُمَتَكلٌَّم فيه، لكن اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل ملا االصطالحي، حىت ع
هذا كالم  ،ِبآمين( جهر-وسلمصلى اهلل عليه -)قد تواترت الروايات كلها أن النبي : ذكرها قال

له.  (التمييز)اإلمام مسلم بن احلجاج رمحه اهلل تعاىل يف كتاب   

هو أن يصح احلديث.البد أن نعرف أن املقصود   

)فالّتواتر ما (: تكلم على املتواتر قال يف )ذيل التاريخ ملا-تعاىلرمحه اهلل -اإلمام أبو عبد اهلل الذهيب 
خبر جماعة ال يُفيُدَك  أبدا، وربّ َحصَّل العلم، فرّب إخبار واحدا ُيَحصِّل لك علما ال يندفع 

في  لغيرك، والناسغير الظّن، وال يلزم من خبر ذلك الواحد الذي جزمت به أن يفيد العلم 
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هكذا قال احلافظ الذهيب   .سماع األخبار متفاوتون تفاوتا كثيرا، وكل منهم معذور، واهلل أعلم(
 رمحه اهلل تعاىل.

كتاب )حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر بن رمحة اهلل تعاىل يف  وهذا احلافظ بن كثري عليه  
)أما انشقاقه من حيث الجملة فمعلوم بالتواتر، احلاجب( ملا ذكر أحاديث انشقاق القمر قال: 

اَعُة واْنَشقَّ اْلَقَمُر{، وأما اختصاصه بزمان رسول اهلل}تعالى: قال اهلل  تَ َرَبت السَّ صلى اهلل -اق ْ
جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث بن مسعود وابن عباس  فقد-وسلمعليه 

وأنس، فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث ألنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحاداً عند 
تأمل يف عبارة بن كثري وردِّْدها وأّنم مل يكونوا يَ ْعتَ ُنون بالشروط االصطالحية، بأن يرويه  غيرهم(.

ستندوا إىل أمر حمسوس، الذي هي التعريف الذي ذكره احلافظ بن حجر رمحه اهلل تعاىل. كثرة، وأن ي  

وهلذا لن نتعرَّض للَخْوض وذهاب الوقت يف حد املتواتر من جهة العدد كم هم، عشرة، أربعة، كل 
وا عن إسناد )هذا ال دليل عليه، فما حيصل به العلم فهو عند أهل احلديث التواتر َماِلك ، وهلذا عربَّ

ومن َيْستَ ْرِخُص الّذهب ويشكُّ فيه ويذهب به إىل  عن نَاِفع عن بن ُعمر( بأّنا سلسلة الّذهب
ِصني.  الفاحصني واملَتمحِّ

عاً، وهو عندهم آحاد من جهة املعىن قطعن نافع عن بن عمر مفيد للعلم فاحلديث الذي رواه مالك 
 االصطالحي.

قال: نرجع إىل كالم احلافظ رمحه اهلل تعاىل  

وهذا مما يدل على اضطراهبم يف تعيني العدد، منهم ]فالخبر إما أن يكون له طرق بال عدد معين[، 
من قال: أربعة، عشرة، سبعة، أربعني، وكل واحد منهم حياول أن يستند إىل شيء من النصوص 

 الواردة يف الكتاب والسنة، وهذا كله ال جيدي شيئا. 
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ندرس )النزهة(، وقد تقول: ملاذا ال تُ َعلق على هذه املواضع، أقول لك حنن اآلن ندرس ) النخبة( وال 
 ألّنا ليست من شأننا من هتني اجلهتني:

أّنا ال تعنينا عناية كبرية، وإّنا يعنينا طريقة أهل احلديث، قد َضربت لك بعض األمثلة على تعبريهم 
بالتواتر، وتعبريهم بإفادة العلم، مع أن هذه الطرق ال تُ َرقِّي احلديث حىت إىل املشهور فضال عن 

] هو المفيد للعلم  الّتواتر،وقد أحسن احلافظ بن حجر رمحه اهلل تعاىل يف النخبة عند أن قال:
ض فيها.اليقيني[ ومل يُعرِّْج على شروطه ألنه ال يريد أن يَتَخوَّ  

عرفنا اآلن املتواتر، هناك مباحث ونقاشات بني أهل العلم يف قضية التواتر، ألّنم يقسمون املتواتر 
: لفظي وإىل معنوي.إىل  

عليَّ متعمداً فْلَيَتبوَّأ مقعده من  من كذب):) ويقولون بأن اللفظي ناِذُر الوقوع ويذكرون له حديث 
عت فيه أجزاء جبمع  النار(( وأنه قد رواه العشرة املبشرون باجلنة، ورواه إىل سبعني من الصحابة ومجُِ

 طرق هذا احلديث. 

إذا عرفنا هذا، فإن الذي عليه أهل احلديث، ومن أحسن من تكّلم على هذه املسألة اإلمام الّشافعي 
يف أصول األحكام(، واحلافظ بن القيم  )اإلحكام(، وأبو حممد بن حزم يف )الّرسالةرمحه اهلل تعاىل يف 

لم وعدم إفادهتا، مع ما ذكره املرسلة( فيما يتعلق بالكالم على األخبار وإفادهتا للع )الصواعقيف كتابه 
 اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل يف كتاب )أحاديث اآلحاد( وغريها من الكتب. 

هبذا نكون قد انتهينا من الكالم على املتواتر، واحلافظ أمجل الشروط ومل يذكرها كما نص على هذا 
وا فيها على شيء معني.يف النزهة، وهذه الشروط يف الغالب ليس فيها كبري حتقيق ومل جُيِْمع  

مث انتقل بعد ذلك اىل الكالم على ما يتعلق باآلحاد، واآلحاد هي ما يقابل أو قسيم املتواتر، فلما 
:قال رمحه اهلل تعاىل  

 ]أو مع حصر بما فوق االثنين أو بهما أو بواحد[:
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"أو مع :اآلحاد فقالهذا اللف الذي ذكره يف هذا املوضع للكالم على أنواع نشر ذلك إىل  رجع بعد
فوق االثنني هو الثالثة وليس له منتهى إال بدليل، من هنا َيُدلُّك على حصر بما فوق االثنين"

اضطراهبم يف حد املتواتر وحد الكثرة، لكن احلافظ احتاط يف شرحه للنخبة فقال:) ما مل جيمع شروط 
دد الذي ينتهي إليه املشهور حىت يكون طّيب، أهّم شروط املتواتر هي العدد عندهم، فما الع(،املتواتر

متواترا   فعندنا على هذه احلالة القسمة تكون رباعية، عندنا متواتر، وعندنا مشهور، وعندنا عزيز، 
 وعندنا غريب.

فلما انتهى من املتواتر رجع فقال:   

[:: المشهور وهو المستفيض على رأي]والثاني  

أول يعين الثاين من القسمة الكلية من التواتر واآلحاد، وهو األول من أقسام اآلحاد الثالثة، هو 
من اثنني(( بأكثر من اثنني يعين مامل يبلغ  حمصورة بأكثرطرق  ))مالهقال يف النزهة:  أقسام اآلحاد

املستفيض  ، وهوباملشهور-علماءاحلديث-ويسميه العلماء   املشهور.هو  عندهم، هذاحّد التواتر 
من أهل الفقه، فهؤالء يسّمونه باملستفيض، وهذا شيء  الفقهاء يعينعلى رأي مجاعة من 

اصطالحي، إذا قالوا بأن هذا املعىن أو بأن هذا الشرط متعنّي فيه، فإن هذا اصطالحي أمّسوه 
م ندرس النخبة، مستفيضا أم مّسوه مشهورا ال مشاّحة...المشاّحة يف االصطالح. وألنّنا كما قلت لك

 فإننا سنقف عندما يذكره احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل.

فاملشهور ما روي بفوق االثنني، يعين املشهور االصطالحي، الشراح يذكرون املشهور عند الفقهاء،   
ندرس املصطلح، ومثال  أبدا، حنناملشهور عند األصوليني، املشهور عند العامة، ال مدخل هلذا الباب 

 )ال، أو أنه ضعيفاحلالل اىل اهلل الطالق( مع  أبغض)الفقهاء مشهور عند  يقول: هناكهم بعض
وصية لوارث( مثله، هناك مشهور عند األصوليني، مشهور عند العوام، قد يكون صحيحا وقد يكون 

ذكره لك احلافظ ماضعيفا. املراد هنا هو املشهور االصطالحي،ما هو املشهور االصطالحي   هو: 
( فإذا بلغ حد التواتر خرج عن  ما روي بفوق االثنين ما لم يبلغ حد التواتررمحه اهلل تعاىل بأنه:) 
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كونه مشهورا.  وكما أّنم مل يصلوا إىل حّد للعدد املتعلق باملتواتر، أيضا مل يصلوا إىل حّد للعدد 
.املتعلق باملشهور، يعين حد فاصل بني املشهور وبني العزيز  

أنا أقول للحاضرين وللمستمعني  وخصوصا  الذين مل يدرسوا  علم املصطلح، إذا مل تفهموا هذا  
الباب إىل أن نصل إىل احلديث الصحيح، فإن هذا ال تثريب عليكم فيه إطالقا، الذي يهّمنا هو ما 

-شهور يتعلق باحلديث الصحيح وشروطه، لكن حنن ندرس النخبة فيحتاج أن نفهم شيئا منها،  امل
املشهور خمتَلف فيه من جهة الكالم على اصطالح احملدثني فيه،  -ض فيه زيادةوأيضا ال نريد أن نتفوَّ 

فابن منده له تعريف، وابن الصالح له تعريف، واحلافظ ابن حجر له تعريف للمشهور، والذي ذكره 
ق اثنين مالم يبلغ حد رواه فو ما)احلافظ ابن حجر هو ما  تسري عليه إذا أردت أن تعّرف املشهور 

، هذا ما عرّفه به احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل، ومسِّى )باملستفيض( كما سبق الكالم التواتر(
 عليه، فإذا رواه ثالثة فما فوق فهذا هو املشهور.

ابن منده، أبو عبد اهلل احلافظ بن منده ومجاعة من أهل العلم، كما هو قول ابن طاهر وابن الصالح 
رواه أكثر من ماوثالثة واشرتكوا يف حديثإىل أنه  رجالن-األئمة  يعين-وغريهم قالوا :) إذا روى عنهم 

فوق الثالثة (، فإذا ارتقى هو)العزيز-ابن َمْنَده ومن معه  عند-عندهمثالثة( والثالثة 
.يسمى:)مشهورا(  

هذا ما يتعلق باحلديث املشهور، واحلقيقة أين ما أريد أن أتعاجل نفسي وأنفاسي حىت ال يكون  
من جهة، وال تتشتت املعلومات، فال نريد أن ندخل يف )العزيز(و)الغريب(،  ممالّ وفيه سآمةالدرس 

اء اهلل بسبب التعطل الواقع للشبكة، ألننا معناه أننا سنسابق الوقت ونسارعه، وحصل خري إن ش
تبارك وتعاىل أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن الّ يبتلينا بأنفسنا وذنوبنا فهو ويّل  ونسأل اهلل

عليه.ذلك والقادر   
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هبذا القدر إن شاء اهلل تعاىل نكتفي، ونرجئ الكالم على قراءة املورد وعلى الكالم على األسئلة     
من الكالم وإن شاء اهلل تعاىل يستقبل درس الغد.  واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا حممد مبا يستقبل 

 وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 


